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ความเป็ นไปได้ ทางกฎหมายในการฟ้องเพิกถอนเขตอุทยานและเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ :
ศึกษาจากแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
นายสงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
ปั ญหาการประกาศเขตป่ าสงวนและเขตอุทยานทับที่อยูอ่ าศัยและที่ทําทํากินของประชาชนในประเทศไทย
เป็ นปั ญหาที่มีการกล่าวถึงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการรณรงค์เพื่อเสนอร่าง
พระราชบัญญัตปิ ่ าชุมชนของภาคประชาชนเมื่อหลายปี ที่ผา่ นมา โดยร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีวตั ถุประสงค์
ที่สําคัญก็เพื่อแก้ ไขปั ญหานี ้ อย่างไรก็ตามเมื่อร่างพระราชบัญญัตปิ ่ าชุมชนฉบับดังกล่าวไม่ได้ ถกู ประกาศใช้ เป็ น
กฎหมาย ปั ญหาที่คาดว่าจะได้ รับการแก้ ไขก็ไม่ได้ รับการแก้ ไข ประชาชนจํานวนมากที่อยูใ่ นพื ้นที่ทบั ซ้ อนกับเขต
ป่ าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติ ยังคงมีฐานะเป็ นผู้กระทําผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะถูกดําเนินคดีจากรัฐ
ได้ ทกุ เมื่อ โดยเฉพาะในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่ าไม้ ได้ มีการ
ดําเนินคดีกบั ประชาชนที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่ซ้อนทับกับเขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่ างสงวนแหงชาติ ทังทางอาญา
้
และทางแพ่งอย่างต่อเนื่อง โดยในทางแพ่งนันมี
้ การเรี ยกร้ องค่าเสียหายที่รวมถึงความเสียหายที่ทําให้ อณ
ุ หภูมิ
สูงขึ ้น อันเป็ นที่มาของคดีโลกร้ อนซึง่ เป็ นเรื่ องที่กําลังได้ รับความสนใจของสาธารณชนในปั จจุบนั ผู้เขียนใน
ฐานะนักกฎหมายจึงเกิดคําถามว่าในทางกฎหมายแล้ วเราจะมีทางออกให้ กบั ปั ญหาดังกล่าวได้ หรื อไม่ อย่างไร
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ทางกฎหมายในฟ้องให้ มีการเพิกถอนเขตอุทยานและ
เขตป่ าสงวน ที่ประกาศใช้ บงั คับซ้ อนทับกับที่ดนิ ที่มีชมุ ชนอยูอ่ าศัยและใช้ ประโยชน์มาก่อน อันเป็ นการกระทําที่
ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยหวังว่าผลของการศึกษานี ้จะเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ที่เกี่ยวข้ องในการ
แก้ ไขปั ญหาคนกับป่ าต่อไป
1. สถานะทางกฎหมายของประกาศเขตอุทยานและเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
1.1 สถานะทางกฎหมายของประกาศเขตอุทยานแห่ งชาติ
ตามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2505 มาตรา 6 วรรคหนึง่ กําหนดให้ การประกาศกําหนด
บริเวณใดเป็ น อุทยานแห่งชาติ ให้ ทําโดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา ซึง่ พระราชกฤษฎีกานันในทางกฎหมายมี
้
ฐานะเป็ นกฎที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ มีฐานะ
ทางกฎหมายเป็ นกฎที่ออกที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึง่ หากประสงค์จะฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง
จําเป็ นต้ องนําคดีไปฟ้องยังศาลปกครองสูงสุด
1.2 สถานะทางกฎหมายของประกาศเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
ตามพระราชบัญญัตปิ ่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 6 วรรคสอง กําหนดให้ การประกาศกําหนด
บริ เวณใดเป็ น ป่ าสงวนแห่งชาติ ให้ ทําโดยตราเป็ นกฎกระทรวง ซึง่ กฎกระทรวงนันในทางกฎหมายมี
้
ฐานะเป็ นกฎ
ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ประกาศเขตป่ าสงวนแห่งชาติ มีฐานะทาง
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กฎหมายเป็ นกฎที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึง่ หากประสงค์จะฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง
จําเป็ นต้ องนําคดีไปฟ้องยังศาลปกครองสูงสุด
2. สถานะความเป็ นผู้เสียหายหรื ออาจจะได้ รับความเสียหาย
ในการฟ้องคดีปกครองนันเงื
้ ่อนไขสําคัญประการหนึง่ ตามที่พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลปกครองและวิ
้
ธี
พิจารณาคดีปกครองมาตา 42 กําหนดไว้ คือ ผู้ฟ้องคดีต้องแสดงให้ เห็นว่าตนได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายหรื อ
อาจจะได้ รับความเดือดร้ อนเสียหาย จากการกระทําทางปกครองดังกล่าวอย่างไร ซึง่ เกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอน
เขตอุทยานแห่งและเขตป่ าสงวนแห่งชาตินนั ้ ประเด็นนี ้ค่อนข้ างจะเป็ นที่ยตุ วิ า่ ประชาชนที่อยูอ่ าศัยซ้ อนทับกับ
พื ้นที่ที่มีการประกาศเป็ นเขตอุทยานหรื อเขตป่ าสงวนแห่งชาติ เป็ นผู้เสียหายหรื ออาจจะได้ รับความเดือดร้ อน
เสียหายที่มีสิทธินําคดีมาฟ้องขอให้ เพิกถอนประกาศดังกล่าวได้
3. ระยะเวลาการฟ้องคดี
โดยหลักแล้ วการฟ้องคดีปกครองเพื่อให้ เพิกถอนกฎนัน้ พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลปกครองและวิ
้
ธี
พิจารณาคดีปกครองมาตรา 49 กําหนดให้ ต้องฟ้องคดีภายใน 90 วัน นับแต่วนั รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี อย่างไรก็
ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกันก็ได้ กําหนดข้ อยกเว้ นให้ ศาลมีอํานาจรับเรื่ องไว้ พิจารณาได้ ถ้า
เป็ นกรณีที่เป็ นคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เป็ นคดีเกี่ยวกับสถานะบุคคล เป็ นคดีที่เป็ นประโยชน์
แก่สว่ นรวม หรื อมีเหตุจําเป็ นอื่น เกี่ยวกับประเด็นนี ้ศาลปกครองสูงสุดวางแนวคําพิพากษาไว้ วา่ โดยหลักแล้ วผู้
ฟ้องคดีเพื่อขอให้ เพิกถอนประกาศเขตอุทยานหรื อเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ต้ องยื่นฟ้องภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ร้ ู
เหตุแห่งการฟ้องคดีซงึ่ คือวันที่มีการประกาศเขตอุทยานในราชกิจจานุเบกษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
ฟ.3/2546, ฟ.15/2547) อย่างไรก็ตามศาลปกครองสูงสุดก็วางแนวคําพิพากษาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีเพิก
ถอนกฎไว้ วา่ กรณีเป็ นการฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลจึงมีอํานาจรับคําฟ้องไว้ พิจารณา (คํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.11/2545, ฟ.15/2547, ฟ.3/2548)
4. แนวคําพิพากษาเกี่ยวกับเนือ้ หาคดี
แม้ คําพิพากษาเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนเขตอุทยานและเขตป่ าสงวนแห่งชาติจะมีไม่มากนัก แต่ที่ผา่ น
มานับแต่ศาลปกครองเปิ ดดําเนินการ ก็มีการนําคดีขึ ้นสูก่ ารพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดหลายคดี ซึง่ ศาล
ปกครองสูงสุดก็ได้ อาศัยคดีดงั กล่าววางแนวคําพิพากษาเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวอย่างเป็ นเอกภาพว่า “เมื่อ
ข้ อเท็จจริ งปรากฏว่าสํานักงานที่ดนิ ได้ ตรวจสอบที่ดนิ ในพื ้นที่ดงั กล่าวแล้ วไม่มีหลักฐานการแจ้ งการครอบครอง
และไม่มีการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรื อโฉนดที่ดนิ แม้ ผ้ ฟู ้ องคดีจะอ้ างว่าครอบครองที่ดนิ มาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ก็ยอมรับว่าไม่มีหลักฐานการแจ้ งการครอบครอง การครอบครองดังกล่าวจึงเป็ นการครอบครองที่ดนิ
โดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ที่ดนิ ดังกล่าวจึงมีฐานะเป็ นป่ าไม้ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตปิ ่ าสงวนแห่งชาติ
เมื่อได้ มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาหรื อกฎกระทรวงตามขันตอนที
้
่กฎหมายกําหนดแล้ วย่อมถือว่าเป็ นการออก
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กฎโดยชอบด้ วยกฎหมาย” (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 11/2545, ฟ.15/2547 และ ฟ.3/2548) โดยคํา
พิพากษาทังหมดแม้
้
จะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้ างแต่ก็มีสาระสําคัญตรงกันทัง้ 3 คดี ดังข้ อความที่ยกมากล่าว
ข้ างต้ น
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ศาลปกครองสูงสุดวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับคดีประเภทนี ้ไว้ วา่ ข้ ออ้ างเรื่ องการ
ครอบครองที่ดนิ มาก่อนการประกาศเขตอุทยานหรื อเขตป่ าสงวนแห่งชาติ โดยไม่มีหลักฐานการครอบครองตาม
กฎหมายของผู้ฟ้องคดี ไม่เป็ นเหตุที่จะทําให้ ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนประกาศเขตอุทยานและเขตป่ าสงวนได้
5. บทวิเคราะห์
ในการฟ้องคดีปกครอง โดยทัว่ ไปเหตุที่ใช้ อ้างเพื่อขอให้ เพิกถอนคําสัง่ หรื อกฎ มี 2 เหตุ คือ เหตุในทาง
แบบพิธี และเหตุในทางเนื ้อหา เหตุในทางแบบพิธี คือ การอ้ างว่ากฎที่พิพาทไม่ได้ ดําเนินการตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนด เช่น ไม่ได้ มีการปิ ดประกาศให้ ประชาชนทราบตามที่กฎหมายกําหนด ไม่มีการรังวัดสอบเขตก่อน
ออกประกาศตามที่กฎหมายกําหนด เป็ นต้ น ส่วนเหตุในทางเนื ้อหา คือ การอ้ างว่ากฎที่พิพาทขัดหรื อแย้ งต่อ
กฎหมายในเนื ้อหา เช่น ออกประกาศทับพื ้นที่ที่ประชาชนมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้ วยกฎหมาย ออกประกาศ
โดยขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็ นต้ น ในการฟ้องคดีโดยอ้ างเหตุเรื่ องแบบพิธีนนั ้ หากผู้ฟ้องคดีชนะคดีผลทางคดีอาจ
เป็ นไปในแนวทางว่าหน่วยงานรัฐต้ องไปดําเนินการตามแบบพิธีดงั กล่าวใหม่ ส่วนการฟ้องคดีโดยอ้ างเหตุในทาง
เนื ้อหานัน้ หากผู้ฟ้องชนะคดี ผลทางคดีจะมีผลชี ้ขาดสิทธิและหน้ าที่ในเรื่ องนัน้ ๆ
จากแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ยกมาอ้ างข้ างต้ น ส่วนใหญ่เป็ นคําพิพากษาที่ชี ้ขาดทังในแบบ
้
พิธีและเนื ้อหาคดี นัน่ คือ ผลคําพิพากษาเป็ นการชี ้ขาดว่าหน่วยงานรัฐดําเนินการประกาศเขตอุทยานและเขตป่ า
สงวนแห่งชาติโดยชอบด้ วยกฎหมายและประชาชนผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะขอให้ มีการเพิกถอนประกาศดังกล่าว
โดยอ้ างเรื่ องครอบครองมาก่อนได้ หากไม่มีเอกสารราชการรองรับ ผลทางกฎหมายต่อไปคือ ประชาชนหรื อชุมชน
ที่อยูอ่ าศัยหรื อทํากินในพื ้นที่ดงั กล่าวย่อมมีฐานะเป็ นผู้กระทําความผิดตามกฎหมายและอาจถูกดําเนินคดีอาญา
ได้
ผู้เขียนเห็นว่าแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเรื่ องการประกาศเขตอุทยานและเขตป่ าสงวน
แห่งชาติ เป็ นบรรทัดฐานที่ยตุ วิ า่ ประชาชนที่อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติหรื อป่ าสงวนไม่อาจอาศัยการฟ้องคดี
ปกครองโดยอ้ างการครอบครองมาก่อนเพื่อขอให้ เพิกถอนเขตอุทยานและเขตป่ าสงวนแห่งชาติได้ หากไม่มีเอกสาร
ราชการรับรองการครอบครองมาก่อน แนวคําพิพากษาในเรื่ องนี ้หากมองโดยพิจารณาถึงบริบทสังคมไทยแล้ ว
ย่อมเห็นได้ วา่ ไม่เป็ นธรรมต่อประชาชนหรื อชุมชนที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่ซ้อนทับกับเขตอุทยานและเขตป่ าสงวน
เพราะเป็ นการพิพากษาคดีโดยเพิกเฉย ละเลย ต่อข้ อเท็จจริงที่วา่ มีประชาชนไทยจํานวนมากในประเทศไทยอาศัย
อยูใ่ นเขตป่ า โดยพวกเขาไม่อยูใ่ นเงื่อนไขที่จะไปดําเนินการให้ ได้ มาซึง่ เอกสารราชการดังที่ศาลปกครองวาง
บรรทัดฐานไว้ ได้ แต่ประชาชนและชุมชนเหล่านันต้
้ องสูญเสียสิทธิของตนไปเพียงเพราะกฎหมายกําหนดให้ เป็ น
เช่นนันและลงโทษพวกเขาที
้
่ไม่อาจทําตามที่กฎหมายกําหนด การลงโทษประชาชนและชุมชนด้ วยเหตุผลทาง
เทคนิคกฎหมายเช่นนี ้ย่อมเป็ นธรรมอย่างยิ่ง

4

6. สรุป
จากการศึกษาแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับคดีการฟ้องขอให้ เพิกถอนการประกาศเขต
อุทยานหรื อเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ผู้เขียนพบว่าศาลปกครองสูงสุดมีเจตนาที่จะรับคดีเข้ าสูก่ ารพิจารณา เพื่อที่จะ
ได้ วางแนวคําพิพากษาในเรื่ องนี ้ให้ มีความชัดเจนว่า ประชาชนไม่สามารถใช้ ชอ่ งทางการฟ้องคดีปกครองเพื่อ
ขอให้ มีการเพิกถอนเขตอุทยานและเขตป่ าสงวนแห่งชาติ โดยอ้ างการครอบครองมาก่อนได้ หากไม่มี
พยานหลักฐานทางราชการรองรับ
อย่างไรก็ตามแนวทางการฟ้องคดีเพื่อขอให้ เพิกถอนประกาศเขตอุทยานและเขตป่ าสงวนแห่งชาติ โดย
อ้ างว่าประกาศดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญในส่วนที่วา่ ด้ วยสิทธิชมุ ชน ก็ยงั เป็ นเรื่ องท้ าทายเพราะยังไม่มีแนวคํา
พิพากษาออกมา แต่ผ้ เู ขียนมีข้อสังเกตว่าการอ้ างเรื่ องสิทธิชมุ ชนอาจใช้ ได้ กบั อุทยานและป่ าสงวนที่ประกาศใช้
หลังรัฐธรรมนูญ 2540 ซึง่ บัญญัตริ องรับสิทธิชมุ ชนเป็ นครัง้ แรกเท่านัน้ แต่ไม่อาจใช้ กบั อุทยานหรื อเขตป่ าสงวน
แห่งชาติที่ประกาศก่อนรัฐธรรมนูญ 2540 ได้

